Lise Felsefe Ders Kitab ve Ö retimi Üstüne Bir nceleme
Ramazan Çark
Ülkemizde e itim sisteminin i leyi inde, felsefe ö retimi on birinci s n fa, ya
olarak da 17. ve 18. ya lara denk dü üyor. Düzenlemenin bu ekilde yap lmas na
gerekçe olu turacak temel unsur, gençlerin veya ö rencilerin soyut dü ünme daha
do rusu dü ünceler üzerine dü ünme, fikir yürütme yetilerinin söz konusu ya larda
uygun durma ula t n n varsay lmas d r.
On yedi ya nda felsefe ile tan an bir ö renci, e er daha önceden herhangi bir
bilgiye sahip de ilse, kimi temel ö rendi i, kabullendi i yarg lardan yola ç karak,
bu ilk tan kl nda tan t alandan hiç de memnun kalmayacakt r.
Tek tek ki ilerden olu an ço unlu un, felsefeye atfetti i de er, o toplumun bütün
bir “ya ant s ” ile do rudan ili kisi oldu u aç kt r. Fakat sözü edilen durumun tek
tek etkenlerini inceleyip, ortaya koymak veya koyabilmek u an benim için çok
uza mdad r.
Bu sorunun ilk göze çarpan ve ilgililerce üzerinde ortak görü bildirilen ilk
yans mas n , e itim sisteminde görebiliriz. Bir etkinlik, insansal bir ürün hem de
ba atl olan bir ürün olan felsefeye ö renciler neredeyse orta ya larda ba layana
kadar e itim programlar nda böyle bir alan n hiç olmad gibi muamele yap l r.
Felsefe ö retiminde var olan olumsuz etkenlerin en aza çekilmesi öncelikle ders
ö retmeninin bilgisi, felsefeye bak , ki ili i ve felsefenin insanlar n ve
toplumlar n ya am nda gere ini kavram olmas gibi unsurlarla do rudan ilgilidir.
Felsefeyi haftada iki saatlik bir ders olarak de erlendirip, onu ö renciye
anlatmay vazife bilmi , anlatman n ötesinde dersin amac ndan ve felsefenin
öneminden habersiz bir ö retmen, ö rencinin toplumdan edindi i yarg lar
peki tirmekten öteye gitmeyecektir.
Okullar m zda felsefe ö renimini u haliyle yani uyguland
ekliyle kabul
etti imizde, dersin ilk haftalar ders ö retmeninin görev ve sorumlulu u çok a rd r.
Ya kar s ndaki ö renci kitlesi toplumdan ödünç ald
yarg lar topluma iade
edecektir ya da ö retmenin tavr na ve temposuna göre, söz konusu yarg lara
ya am n ileri evresinde bir de i iklik olmazsa el koyup sahiplenecektir.
Ö renciler yeni bir alanla tan m lard r ve bu alan n ne oldu una ili kin
san lardan öte bir bilgiye sahip de ildirler. /lk haftalarda edinecekleri bu bilgiler,
ö rencilerin yeni geli tirecekleri tutumda güçlü bir etkiye sahip olacakt r.
Bütün bu olumsuzluklar n giderilmesinde ders ö retmeninin rolünün öneminden
söz edilmi ti. Ders ö retmeninin, ders y l n n ba lar nda üzerinde durmas gereken
temel noktalar öyle özetlenebilir. Öncelikle felsefenin ne olup, ne olmad ,
ö rencilerin zihninde yer edinmi felsefeye ili kin yanl kanaatlerin, farkl
alanlarla kar t rman n giderilmesi ve onlara en yal n anlam yla felsefenin problem
tarz n n, dünyaya, insana bak aç s n n verilmesi aç klanmas ; felsefenin ili kili
oldu u ve yine de onlardan tamamen ba ms z yanlar n n oldu u kimi (din, sanat,
psikoloji, sosyoloji) alanlarla felsefe aras ndaki ayr m n yap lmas gerekir.
Felsefenin insanl k tarihinin bir ürünü oldu u ve bu ürünün, insanl n ya am n n
ekillenmesinde temel ö eleri oldu u ve bu haliyle de gereklili i de il zorunlulu u
ders y l n n ba nda ö rencilere aç k, yal n ekliyle iletilmelidir.
Bu ekliyle s ralanan önlemler, ders ö retmeninin al p ya da almayaca , ki isel
çabalar yla ilgilidir. Gençlere sa l kl bir felsefe ö retimi verilmek isteniyorsa,
bunun maalesef bir de politik boyutunun oldu u dü ünülmelidir. Söz konusu politik
boyutta, bu sorunun çözümü için yasal önlemler al p almama konusunda gün
yüzüne ç kar.

Tutarl bir e itim sistemi bu sorunu çözebilir. Fakat tutarl olacak e itim sistemi
olu turulurken –hükümet üyelerinden önce- i im ehillerine,akademisyenlere,
dü ünürlere öncelikli öncelikli dan acak ki iler olmal d rlar.
Sistemli olarak felsefe e itiminin ba lang c nda, içeri in ö renciye iletilmek
istenenlerin, yo un ve kapsaml olmas özellikle ö renciyi yormakta ve
s kmaktad r. Ö rencinin bu düzeydeki bilgiyi almas bir ön haz rl
gerektirir;
do ald r ki bu ön haz rl k sürecinde ö renciye, felsefeye ili kin akademik bir
bilgiden ziyade, ilk ö renimin son evrelerinde felsefi bilginin genel anlamda
neli ine yönelik olmal d r.
/lkö retimin e itim program nda yer alan kimi derslerde ö rencinin felsefi bilgiyi
alabilecek düzeye gelmesi sa lanabilir. Yakalanan bu düzey ortaö retimin son
s n f na gelmeden, ara s n flarda da farkl nitelikteki derslerle desteklenip,
program n önerdi i bilgileri ö rencinin anlay p, dü ünce beyan edebilece i evreye
gelmeleri gerçekle tirilebilir.
Birinci ünitede “felsefi bilgi” ile di er bilgi türleri aras nda ayr m yap l yor ve
felsefenin ilgili oldu u di er alanlarla ili kisi aç klan yor. E itim program nda,
felsefe dersi için giri olarak seçilmi bu bölüm ve içeri i, felsefe hakk nda
ö rencilere sa l kl bilgilerin iletilmesi aç s ndan iyi bir ekilde düzenlenmi .
Özellikle MEB’ e ait komisyon kitab söz konusu ili kileri ve ayr mlar
aç klamada yeride örnekler, anlamay kolayla t racak kar la t rmalarla, felsefeye
giri bölümünü amac na uygun olarak serilmemi . Bir gereklilik olarak ünite
sonunda kullan lan okuma parças yine MEB ’e ait ders kitab nda. Ö renciye hitap
eden ve ilgi çeken bir okuma parças . Buna kar l k E. Yamanlar’ a ait ders
kitab nda okuma parças olarak, Descartes’in “Felsefenin /lkeleri” adl yap t ndan
bölümler aktar lm . Söz konusu bölümler anlamada ön bilgiyi gerektirdi inden,
okuma parças amaca ula maktan öte ba l ba na kendisi bir bilgi y n olmu .
Bilgi felsefesinin, temel problem ve kavramlar n iletme bak m ndan iyi
düzenlenmi bir bölüm olmakla birlikte, belirli eksikliklere de sahip. Öncelikle
adland rma ve terimlerin kullan m nda baz dikkatsizlikler göze çarp yor.
Örne in, Locke’ un “iç deney” ini aç klarken “refleksiyona” gönderme yap l yor.
Bilginin do rulu u problemini aç klarken sorun bilginin de eri ile ili kilendirilip,
sorunsal n aç klanmas nda kar kl k olu turulmu .
Ayr ca konuyu ö renciye sunarken, do rudan dü ünceleri vermektense belirli
“izm” ler ba l
alt nda
Filozoflar n dü üncelerini, kal plara kategorilere
yerle tirerek aktarma yolu seçilmi . Bu ise ö renciye yaln zca bilgiyi almaktan
ba ka bir ans b rakmam . Bunun yerine dü ünceler “izm” ler alt nda
verilmektense, ö renciye öncelikle dü ünceler verilmeli kar la t rmalar,
benzerlikler gibi süreçlerin onun taraf ndan yap lmas beklenilmelidir.
Son olarak terimleri aç klamak veya anlatmaktan ziyade do rudan tan mlar
yap lm , böyle tek bir tan m verme tavr felsefenin yap s na uygun dü medi i gibi,
ö rencide hakim olan yöntemi, bilgiyi ö renip içselle tirmek yerine k sa süreli
belle e yerle tirme, ihtiyaç duydu unda yaz l olarak aktarma tavr n
desteklemekten öteye geçmemi .
Üçüncü bölümde bilim felsefesi ele al n yor. Bu bölümde bilim tarihinden, tarih
içinde etkili olan bilimsel devrim ve yasalardan, ilgili bilim insanlar ndan, bilim
felsefesi anlat labilecek ölçüde ya da haz r olu u sa layacak ölçüde bahsedilmi tir.
Fakat ça da m z olan kimi bilim felsefesi dü ünürlerine hiç yer verilmemi tir.
Einstein, Kuhn gibi önemli isimlere yer verilmesine ra men Popper, Feyarabend
gibi bilime farkl bir bak la yakla an dü ünürlerden söz edilmemi tir.

Varl k felsefesinin, felsefede önemli ve öncelikli bir konuma sahip olmas ,
maalesef ders kitaplar nda yeterince i lenmemi , dikkate al nmam t r. Sistemli
felsefenin ilk kez gün yüzüne ç kt Antik Yunan’da bir çok filozof için varl k
felsefesi bir ilk felsefe olarak öncelik ta m t r. Bu tav r yaln zca Antik Yunan’da
kalmam Skolastik ve Modern felsefede de ontoloji ba atl n korumu tur.
Filozoflar n sistemlerinin temel dayana ontolojilerdir, ontoloji temel esas plan
di er disiplinler ise o plana ba l kal narak olu turulmu , daha do rusu tutarl l k
ilkesi gere ince ba l kalma zorunlulu u olu turmu tur.
Ahlak felsefesi, MEB’ n n belirlemi oldu u e itim program nda tüm y l boyunca
üzerinde durulacak en a rl kl konu olma özelli ine sahiptir. Ahlak felsefesinin
program içindeki a rl oransal olarak % 25 tir.
Ahlak felsefesine ili kin temel bilgileri, kavramlar, kuramlar, problemler yeterli
ölçüde daha do rusu lise düzeyinde ihtiyac kar layacak gerekli bilgilerin
programa al nd
görülmektedir. Yine MEB’e ait komisyon kitab nda Ahlak
felsefesi bölümünün sonundaki okuma parças yerinde ve uygun seçilmi tir.
Siyaset felsefesi, Bat felsefesine dayal siyaset felsefesinin serimlenmesinin yan
s ra, /slam felsefesinden de dü ünceler örneklendirilmi tir.
Siyaset felsefesi bölümünde yer yer “Ayd nlanmaya” yönelik bilgilerden,
“Ayd nlanma”n n Avrupa siyasal hayat na kazand rd yeni dü ünce gelene inden
ve Frans z devriminden k saca bu iki olgunun gerek ça da gerekse dünya tarihine
etkilerinden bu ders kapsam nda bahsedilmesi yerinde olacakt r.
Felsefenin disiplinleri içerisinde estetik di er felsefi disiplinlere göre teknik bilgi
gerektiren yap ya sahiptir. Buradaki teknik bilgi o alana ili kin art bilgiler, terimler,
yap tlar vb. anlam ndad r.
Sanat felsefesi, ö rencilerin ilgilerini çekecek ve onlara günlük ya amlar nda
sanata dair sorunlar nda k tutacak bir tutum kazand rma i levi görebilir.
Son olarak sanat felsefesi bölümünün düzenlenmesinde estetik ve sanat felsefesi
aras nda ayr m yap lmam olmas , ikisinden de bir ve ayn eymi gibi
bahsedilmesi önemli bir eksikliktir.
Ders kitab n n din felsefesi bölümünde detaya girilmeksizin genel olarak din
felsefesinin kavramlar ndan ve problemlerinden söz edilmi tir. Buna ek olarak
felsefenin, bir toplumsal olgu ya da inanç sistemleri olarak dine onun ö retilerine
yakla m nda di er önemli sorunsallara de inilmemi tir.
Genel olarak liseler için haz rlanm olan felsefe ders kitab nda felsefeyi
alanlar yla tan tma aç s ndan önemli eksiklikler söz konusu de ildir. Bununla
birlikte ortada olan eksiklik ve yanl l klarda ders ö retmeninin gayreti ile
çözümlenebilir. Felsefenin Ö renciye iletiminde ders kitab ya da kaynaktan öte
ö retmenin etkisi çok büyük ve önemlidir. Ku kusuz ideal bir ders kitab
haz rlanm olsa ve program felsefe ö retimine elveri li, destekleyen nitelikte bir
yap ya sahip olsa da, ders ö retmeninin felsefe ile ili kisi yaln zca ders kitab nda
kal yorsa o kurumda yap lan felsefe ö retiminden ku ku duyulur.

